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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นบริษัทฯ ทีด่ �ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับดา้ นอาหาร
และบริการ มีสาขาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่ให้บริการลูกคา้ เป็ นจ�ำนวนมาก และเป็ นที่ยอมรับ
ในเรื่องการบริการ ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหาร จึงท�ำให้บริษทั ฯ มีการเจริญเติบโตอยา่ งมัน่ คง
นอกจากการด�ำเนินธุรกิจทีม่ ีรากฐานมัน่ คงแลว้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดใ้ ห้ความส�ำคัญเป็ นอยา่ งยิง่
ตอ่ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความเชื่อมัน่ ในหลักการ และไดน้ ำ� ขอ้ บังคับตา่ งๆ มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
ก�ำหนดนโยบายบริหารกิจการ รวมถึงการก�ำกับดูแลภายในหนว่ ยงาน เพื่อให้กิจการด�ำเนินงานเป็ นไป
อยา่ งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคเ์ ป้าหมายทีไ่ ดว้ างไว้
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบนัน้ เป็ นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีย่ ึดมัน่ ในความถูกตอ้ ง โปร่งใส และมีความเป็ นธรรมอยา่ งทัว่ ถึง สร้างความเชื่อมัน่ ตอ่ ผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน
ลูกคา้ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็ นการปลูกฝั งให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนัก
และมีจิตส�ำนึกในจริยธรรม ในการด�ำเนินธุรกิจด้านบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี
ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจและเป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดก้ �ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีข้ึนมา เพื่อให้สอดคลอ้ งกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำไปสู่การเติบโตและความมัน่ คงที่ยัง่ ยืน และเป็ นบริษัทฯ ที่ได้รับ
ความไวว้ างใจจากผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ลูกคา้ พนักงาน และผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกฝ่าย
(นายฤทธิ์ ธีระโกเมน)
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีเจตนารมณท์ จี่ ะสง่ เสริมให้บริษทั ฯ เป็ นองคก์ รทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจ การก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการทีด่ เี ลิศ โดยมุง่ เนน้ การสรา้ งประโยชนท์ ดี่ ใี ห้แกผ่ ถู้ อื หุ้น
และค�ำนึงถึงผูท้ ีม่ ีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
จึงไดก้ �ำหนดเป็ นนโยบายดา้ นการจัดการดูแลทีด่ ี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
ตอ่ องคก์ ร และผูร้ ่วมงานทุกๆ คนทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญ
กับลูกคา้ เป็ นอันดับแรก อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญกับ
ความเป็ นอยูแ่ ละความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
ประโยชนอ์ งคก์ ร และคูค่ า้ ร่วมกัน เป็ นล�ำดับ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะมุง่ มัน่ และทุม่ เท
ปฏิบตั หิ นา้ ทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระ
และมีการจัดแบง่ หนา้ ทีร่ ะหวา่ งประธานกรรมการและ
ประธานเจา้ หนา้ ทีบ่ ริหาร รวมถึงผูบ้ ริหารทุกทา่ น
4. คณะกรรมบริษทั ฯ จะวางตนให้เป็ นทีเ่ คารพ
นับถือและเป็ นผูน้ ำ� ในเรื่องจริยธรรมและเป็ นตัวอยา่ ง
ในการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ีของบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษทั ฯ จะท�ำงานดว้ ยความ
เสียสละ ไม่คิดเล็กคิดน้อยในประโยชน์ส่วนตน
จะค�ำนึงถึงผลลัพธโ์ ดยรวมขององคก์ รและสว่ นรวม
เป็ นหลักกอ่ นเสมอ

รายงานประจ�ำปี 2558

6. เปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งใน
เรื่องทางการเงินและที่ไมใ่ ช่เรื่องทางการเงินอยา่ ง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศ
อยา่ งเทา่ เทียมกัน
7. ผูถ้ ือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอยา่ ง
เทา่ เทียมกัน มีสิทธิในการเขา้ ถึงขอ้ มูลสารสนเทศ
และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสม
8. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
พิจารณากลัน่ กรองงานทีม่ คี วามส�ำคัญอยา่ งรอบคอบ
และมีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเขา้ มารับผิดชอบ
ในต�ำแหนง่ บริหารทีส่ ำ� คัญทุกระดับอยา่ งเหมาะสม
และมีกระบวนการสรรหาทีโ่ ปร่งใสเป็ นธรรม
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
ความส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งระบบบริ ห าร
จัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐาน
ชัดเจนเป็ นสากล สามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการ
แขง่ ขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแยง้
ทางผลประโยชนท์ ีอ่ าจจะเกิดขึ้น
2. สรา้ งความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน
ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ ผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อกอ่ ให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกันอยา่ งเทา่ เทียมกัน
3. เพื่อเป็ นเครื่องมือการวัดผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบ
การท�ำงานตา่ งๆ เพื่อการปรับปรุงแกไ้ ข
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จนบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
•• หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึง
สิทธิในความเป็ นเจ้าของในการควบคุม
บริษัทฯ ผา่ นการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ให้ ท� ำ หน้ า ที่ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญของบริษัทฯ คณะ
กรรมการบริษัทฯ จึงสง่ เสริมให้ผูถ้ ือหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
1. การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุ ม โดยมี
ค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
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วาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
และเผยแพร่ผา่ น website ของบริษัทฯ
ละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็ นการจ�ำกัด
โอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศ
ของบริษัทฯ
1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
อ� ำ นวยความสะดวกในการประชุ ม
ผู้ถื อ หุ้ น สถานที่ จั ด การประชุ ม ให้ มี
ขนาดเพียงพอรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น
อยู่ใ นกรุ ง เทพมหานครหรื อ จั ง หวั ด
ใกล้ เ คี ย ง และไม่ไ กลเกิ น ไปจนเป็ น
อุปสรรคในการเดินทาง
1.3 บริ ษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมหรือ
สง่ ค�ำถามเกีย่ วกับบริษัทฯ ลว่ งหนา้ กอ่ น
วันประชุมผูถ้ อื หุ้นตามช่องทางทีบ่ ริษทั ฯ
จัดให้ เช่น ทาง website ของบริษทั ฯ
1.4 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้น
ทีไ่ มส่ ามารถมารว่ มประชุมไดด้ ว้ ยตนเอง
มีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ้ ่ืนมาประชุมและ
ลงมติแทนผูถ้ อื หุ้น โดยไดร้ บั เอกสารและ
ค�ำแนะน�ำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบ
ฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทัง้
เสนอชื่อกรรมการอิสระให้เป็ นทางเลือก
ในการมอบฉันทะ
2. การด� ำ เนิ น การในวั น ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ้น
2.1 บริษทั ฯ ไดม้ กี ารน�ำเทคโนโลยี
มาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล
เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถ
กระท�ำไดร้ วดเร็ว ถูกตอ้ ง และแมน่ ย�ำ
2.2 บริ ษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ้นซักถามประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการชุ ด ย่อ ย ในเรื่ อ งที่
เกีย่ วขอ้ งกับวาระการประชุม
2.3 ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนแยกส�ำหรับแตล่ ะระเบียบวาระ
ที่เสนอ ในการลงมติเลือกตัง้ กรรมการ
เป็ นรายบุคคล
2.4 บริษทั ฯ จัดให้มบี คุ คลทีเ่ ป็ น
อิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบ
พรอ้ มบันทึกไวใ้ นรายงานการประชุม
2.5 ประธานในที่ป ระชุ ม ต้ อ ง
จัดสรรเวลาใหอ้ ยา่ งเหมาะสม และสง่ เสริม
ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และตั้งค�ำถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมนัน้ ๆ
3. การจัดท�ำรายงานการประชุม
และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ อื หุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุ้น
บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบก่อนด�ำเนินการประชุม รวมทั้ง
การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น
หรือซักถาม นอกจากนี้ บันทึกค�ำถาม
ค�ำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระวา่ มีผูถ้ ือหุ้นเห็นดว้ ย คัดคา้ น และ
งดออกเสียงเป็ นอยา่ งไร รวมถึงบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการทีล่ าประชุมดว้ ย
3.2 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดเผยให้
สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันท�ำการถัดไปบน
website ของบริษัทฯ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

•• หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึง
การดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ทุกรายอยา่ งเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
โดยด�ำเนินการดังนี้
1. การให้ขอ้ มูลกอ่ นการประชุม
ผูถ้ ือหุ้น
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก�ำหนดการประชุม
พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการตอ่ ตลาดหลักทรัพยฯ์ และ
เผยแพร่ผา่ นทาง website ของบริษัทฯ
อยา่ งนอ้ ย 28 วันกอ่ นวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กฎเกณฑต์ า่ งๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการ
ออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภท
ของหุ้น
1.3 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุ้น
จัดท�ำเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทัง้ ฉบับ
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
สว่ นนอ้ ย
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ก�ำหนดหลักเกณฑก์ ารใหผ้ ถู้ อื หุน้ สว่ นนอ้ ย
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ กอ่ น
วั น ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ให้ ชั ด เจนเป็ น การ
ลว่ งหนา้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและ
ความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่ม
วาระทีผ่ ถู้ ือหุ้นสว่ นนอ้ ยเสนอหรือไม่
2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ก�ำหนดวิธีการให้ผถู้ ือหุ้นสว่ นนอ้ ยเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ
รายงานประจ�ำปี 2558

เช่น ให้เสนอชื่อผา่ นคณะกรรมการสรรหา
ลว่ งหนา้ 3-4 เดือนกอ่ นวันประชุมผูถ้ อื หุ้น
พร้อมขอ้ มูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของ
ผูไ้ ดร้ ับการเสนอชื่อ
2.3 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับ
วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และไมเ่ พิ่มวาระในที่ประชุมโดยไมแ่ จ้ง
ให้ผถู้ ือหุ้นทราบลว่ งหนา้
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุ้นไดใ้ ช้สทิ ธิในการแตง่ ตัง้ กรรมการ
เป็ นรายคน
3. การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อความเทา่ เทียมกันในการรับรู้
ขอ้ มูล และเพื่อป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อประโยชนข์ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ซึ่งรวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ ัง
ไมบ่ รรลุนิติภาวะ และเพื่อเป็ นการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
บริษทั ฯ ไดม้ กี ารก�ำหนดนโยบายการดูแล
การใช้ขอ้ มูลภายในไวด้ ังนี้
3.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ที่ ท ราบข้อ มู ล ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ และงบ
การเงินของบริษทั ฯ ซึ่งยังมิไดเ้ ปิ ดเผยแก่
สาธารณชนทัว่ ไป ท�ำการเผยแพร่หรือ
เปิ ดเผยแก่บุ ค คลอื่ น ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกหนว่ ยงาน รวมทัง้ มิให้มกี ารลว่ งรู้
ขอ้ มูลระหวา่ งสว่ นงานเพื่อป้องกันการน�ำ
ขอ้ มูลภายในที่มีสาระส�ำคัญซึ่งยังมิได้
เปิ ดเผยแกส่ าธารณชนทัว่ ไปไปเปิ ดเผย
กอ่ นเวลาอันควร เวน้ แตส่ ว่ นงานนัน้ จ�ำเป็ น
ตอ้ งรับทราบโดยหนา้ ทีแ่ ละให้ดแู ลขอ้ มูล
ดังกล่าวเช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้าของ

ขอ้ มูล ทัง้ นี้ ไมร่ วมถึงการให้ขอ้ มูลแก่
หนว่ ยงานราชการทีก่ �ำกับดูแล
3.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงคูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบ
ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญและงบการเงินของบริษทั ฯ
ท�ำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ในช่วง 7 วันกอ่ นการเปิ ดเผย
งบการเงินให้แกส่ าธารณชนทราบ
4. การมีสว่ นไดเ้ สียของกรรมการ
4.1 การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ วาระใดทีก่ รรมการมีสว่ นไดเ้ สีย
จะตอ้ งแจ้งตอ่ ทีป่ ระชุมเพื่อรับทราบ และ
ตอ้ งออกนอกห้องประชุมในวาระนัน้ ๆ
4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มี
หน้าที่พิจารณาและแก้ไขปั ญหาเรื่อง
ความขัดแยง้ ของผลประโยชน์ที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแยง้ ทางผลประโยชน์และรายการที่
เกีย่ วโยงกันในการท�ำธุรกรรมของบริษทั ฯ
น�ำเสนอตอ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
อยา่ งสม่�ำเสมอทุกไตรมาส

•• หมวดที่ 3 บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่
ลูกคา้ คูค่ า้ คูแ่ ขง่ สังคม พนักงาน และ
ผูถ้ อื หุน้ ตระหนักถึงหนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบ
โดยได้จัดท�ำจรรยาบรรณขอ้ พึงปฏิบัติ
ที่ดี ให้พนักงานให้ความส�ำคัญต่อผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีความซื่อสัตย์
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
ตอ่ หนา้ ที่ ไมท่ จุ ริต ไมจ่ า่ ยสินบน ทัง้ นีเ้ พื่อ
ให้เกิดการตอบสนองต่อผลประโยชน์
ให้แกท่ ุกฝ่ายอยา่ งซื่อตรงและเป็ นธรรม
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตาม
กลุม่ ตา่ ง ๆ ไดด้ ังนี้
ลูกคา 
้ มุง่ มัน่ สร้างความพึงพอใจ
และมัน่ ใจให้แกล่ ูกคา้ พัฒนาสินคา้ ให้
มีคุณภาพและบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อลูกคา้
อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญในการสร้างความ
สะดวกให้แกล่ ูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่
และรับผิดชอบตอ่ ลูกคา้ โดยมีหนว่ ยงาน
ที่ติดตาม และรับเรื่องร้องเรียนน�ำมา
ปรับปรุงการบริการอยูเ่ สมอ
คูค่ า 
้ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสรา้ งความสัมพันธ์
ทีด่ ี เอื้อประโยชนร์ ว่ มกัน และเพื่อเป็ นการ
รักษาสิทธิของคูค่ า้ ในธุรกิจบริการดว้ ยความ
ซื่อสัตยอ์ ยา่ งสูงสุด เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้
ความส�ำคัญอยา่ งสูงตอ่ คูค่ า้ รวมทัง้ ใหค้ วาม
ส�ำคัญตอ่ ความลับทางการคา้ ของคูค่ า้
คูแ่ ขง่ มุง่ เนน้ การแขง่ ขันทางดา้ น
คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้
บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อ
ผลประโยชนข์ องบริษทั ฯ ในขณะเดียวกัน
ถือว่าบริษัทอื่นเป็ นคู่ค้าและเป็ นผู้ร่วม
วิชาชีพเดียวกัน มีสตั ยาบันรว่ มกันในการ
ประกอบวิชาชีพ
สังคม คณะกรรมการตระหนักถึง
ความเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมอบ
เป็ นนโยบายให้ฝ่ายจัดการน�ำเรื่องความ
รับผิดชอบตอ่ สังคม CSR (Corporate
Social Responsibility) เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์
แก่ชุ ม ชนและสั ง คมในภาพรวม และ
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ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ
ทางรายงานประจ�ำปี การแจง้ ขา่ วสารผา่ น
รับผิดชอบทีม่ ีตอ่ สังคมทุกภาคสว่ น
ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
พนักงาน ให้โอกาสแกพ
่ นักงาน
ทุกระดับอยา่ งเทา่ เทียมกันในการท�ำงาน แหง่ ประเทศไทย และ website ของบริษทั ฯ
และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรม โดยครอบคลุมตามขอ้ พึงปฏิบัติทดี่ ีตาม
ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทัง้ ที่ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทยได้
ก�ำหนดแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ มีการ
คา่ ตอบแทน สวัสดิการ กองทุนส�ำรอง
เปิ ดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญและจ�ำเป็ น
เลีย้ งชีพ เพื่อความมัน่ คงในอนาคตของ
อยา่ งสม่�ำเสมอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พนักงาน ตลอดจนให้ความส�ำคัญเรื่อง
โดยผ่า นช่ อ งทางการสื่อ สารทั้งตลาด
การพัฒนาพนักงานทุกระดับ ในด้าน
หลักทรัพยฯ์ และ website ของบริษทั ฯ
ความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ดีในการ
2. จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น
ท�ำงาน อีกทัง้ ดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
สัมพันธท์ �ำหนา้ ทีเ่ ป็ นหนว่ ยงานประสาน
สุขอนามัยของพนักงานในโรงงาน และให้
กั บ นั ก ลงทุ น สถาบั น นั ก วิ เ คราะห์
พนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านมีการน�ำระบบ
หลั ก ทรั พ ย์ และผู้ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ
การประเมินและการวัดผลอยา่ งเป็ นธรรม
ในการให้ขอ้ มูล การด�ำเนินงาน และการ
ตามความสามารถ (Competency) และ
ลงทุนของบริษทั ฯ ดว้ ยช่องทางการติดตอ่
ได้ก�ำหนดดัชนีการวัดผลส�ำเร็จ (KPIs:
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และเขา้ ถึงไดง้ า่ ย
Key Performance Indicators) มา
3. ข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
วัดผลส�ำเร็จในการท�ำงานของพนักงาน ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ หรืออาจมี
์
เพื่อเทียบกับเป้าหมาย
ผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือมี
ผูถ้ ือหุ้น มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงาน ผลกระทบตอ่ สิทธิประโยชนข์ องผูถ้ ือหุ้น
ที่จะรักษาผลประโยชนข์ องผูถ้ ือหุ้นเพื่อ จะเปิ ดเผยหลังจากที่ขอ้ มูลนัน้ เผยแพร่
สรา้ งความพึงพอใจสูงสุดแกผ่ ถู้ อื หุ้น ดว้ ย อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์
ผลตอบแทนทีด่ แี ละการเติบโตอยา่ งตอ่ เนื่อง แห่งประเทศไทยแลว้
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ ที่
รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
ผูถ้ ือหุ้น อยา่ งถูกตอ้ ง ครบถ้วน โปร่งใส ความรับผิดชอบในการรายงานความ
และเชื่อถือได้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น รับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่ รายงาน
ทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงาน
ทุกรายไดใ้ ช้สิทธิอยา่ งเทา่ เทียมกัน
ประจ�ำปี คา่ ตอบแทนของคณะกรรมการ
•• หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล เป็ นรายบุคคลในรายงานประจ�ำปี นอกจาก
และความโปร่งใส
นั้น จะต้อ งเปิ ดเผยรวมถึ ง จ�ำ นวนครั้ง
1. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการ ในการประชุมในแตล่ ะปี
เปิ ดเผยขอ้ มูลสารสนเทศทั้งที่เป็ นทาง
5. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้
การเงินและไมใ่ ช่ทางการเงินอยา่ งครบถว้ น มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทันเวลา และเชื่อถือได้ อยา่ งเทา่ เทียมกัน ดูรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

(Management Discussion and
Analysis) ควบคูก่ บั งบการเงินทุกไตรมาส
รวมถึงต้องพิจารณาค่าสอบบัญชีและ
เปิ ดเผยคา่ สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
6. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ ง
เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายคา่ ตอบแทนแก่
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ะทอ้ น
ถึ ง ภาระหน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
แต่ละท่าน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะ
ของคา่ ตอบแทน และรวมถึงคา่ ตอบแทน
ทีก่ รรมการแตล่ ะทา่ นไดร้ ับจากการเป็ น
กรรมการของบริษัทยอ่ ยดว้ ย
7. คณะกรรมการบริษทั ฯ ตอ้ งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยข์ อง
บริษทั ฯ ตามกฎเกณฑข์ องคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
8. คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการตรวจ
สอบและดูแลการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความ
เสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้น พรอ้ มทัง้ ด�ำเนินการ
ให้มีการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้

•• หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และการแตง่ ตัง้
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มี
จ�ำนวนไมน่ อ้ ยกวา่ 5 คน แตค่ วรไมเ่ กิน
12 คน สุดแตท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นจะก�ำหนด
เป็ นครั้งคราว และในจ�ำนวนนี้ต้องมี
กรรมการอิสระอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
กรรมการทีม่ ีอยู่
รายงานประจ�ำปี 2558

ุ สมบัติ
1.2 กรรมการจะตอ้ งมีคณ
และไมม่ ลี กั ษณะตอ้ งห้ามตามกฎหมายวา่
ดว้ ยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และไมม่ ลี กั ษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ไดร้ บั ความไวว้ างใจใหบ้ ริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ ดว้ ย
หลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์
1.3 คณะกรรมการก� ำ หนด
หลักเกณฑใ์ นการใหก้ รรมการด�ำรงต�ำแหนง่
ในบริษทั อื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
การท�ำงานของกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหนง่
หลายบริษัทอยา่ งรอบคอบ และเพื่อให้
มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่าง
เพียงพอ โดยก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่
กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ
ของบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ค วรเกิ น 5 บริ ษั ท
จดทะเบียน ทัง้ นี้ เนื่องจากประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติหนา้ ที่ในฐานะกรรมการ
บริษัทอาจลดลง หากจ�ำนวนบริษัทที่
กรรมการไปด�ำรงต�ำแหนง่ มีมากเกินไป
และมีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้สาธารณชนทราบดว้ ย
1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จัด
ให้มีเลขานุการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ให้
ค�ำแนะน�ำดา้ นกฎหมาย กฎเกณฑต์ า่ งๆ
ทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ และ
ปฏิบัติหนา้ ทีด่ ูแลกิจกรรมของกรรมการ
รวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้ นีต้ อ้ ง
มีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีทางด้าน
กฎหมายหรือบัญชี หรือไดผ้ า่ นการอบรม

หลักสูตรทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการปฏิบตั หิ นา้ ที่
ของเลขานุการ
1.5 คณะกรรมการสามารถตั้ง
คณะอนุกรรมการได้อยา่ งไมจ่ �ำกัดตาม
ความจ�ำเป็ น เพื่อช่ วยกลั่นกรองและ
ควบคุมดูแลงานดา้ นตา่ ง ๆ
1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
มีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะ
กรรมการสรรหาเป็ นผูเ้ ริม่ ตน้ การสรรหา
และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ที่จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ง กรรมการบริ ษั ท ฯ
พร้อมประวัติอยา่ งเพียงพอส�ำหรับการ
คัดเลือก เมื่อไดร้ ายชื่อแลว้ คณะกรรมการ
สรรหาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อลงมติแตง่ ตัง้ เป็ นกรรมการตอ่ ไป
1.7 มีการเปิ ดเผยประวัติของ
กรรมการทุกรายผ่าน website ของ
บริษัทฯ
1.8 กรรมการทีไ่ ดร้ บั การแตง่ ตัง้
ใหมจ่ ะไดร้ บั ฟั งการบรรยายสรุปเกีย่ วกับ
ขอ้ มูลทีม่ คี วามจ�ำเป็ นและเป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
ภายในเวลา 3 เดือนนับจากทีไ่ ดร้ ับการ
แตง่ ตัง้
1.9 คณะกรรมการก� ำ หนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ำรง
ต�ำแหนง่ กรรมการทีบ่ ริษทั อื่นของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษทั ฯ อยา่ งชัดเจน ทัง้ ประเภทของ
ต�ำแหน่งกรรมการและจ�ำนวนบริษัทที่
สามารถไปด�ำรงต�ำแหนง่ ได้ ทัง้ นีต้ อ้ งผา่ น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอ่ น
1.10 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
มอบหมายใหเ้ ลขานุการบริษทั ฯ สรุปขอ้ มูล
ใหม่ ๆ ใหก้ รรมการใหมร่ บั ทราบผา่ นทาง
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
คูม่ อื กรรมการบริษทั ฯ และให้กรรมการ
ใหมไ่ ดเ้ ขา้ เยีย่ มชมกิจการ เพื่อให้เขา้ ใจ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ไดด้ ยี งิ่ ขึน้
2. บทบาทหนา้ ทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ ที่
และความรับผิดชอบทีส่ �ำคัญ ดังนี้
2.1 จัดการบริษัทฯ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ ละขอ้ บังคับ
ของบริษัทฯ รวมทั้งมติคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต รั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชนส์ งู สุดของบริษทั ฯ และเป็ นธรรม
ตอ่ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทีเ่ กีย่ วขอ้ งทุกฝ่าย
2.2 พิจารณาและให้ความเห็น
ชอบหรืออนุมัติในเรื่องทีส่ �ำคัญเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เช่น วิสยั ทัศน์
และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน
ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ
เป็ นตน้
2.3 ติ ด ตามและควบคุ ม ดู แ ล
ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็ นไปตาม
นโยบายและแผนที่ก� ำ หนดไว้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 ดู แ ลให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ มีความตอ่ เนื่องในระยะยาว
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ทบทวนแผนการสืบทอด
ต�ำแหนง่ ผูบ้ ริหารระดับสูง (Management
Succession Plan)
2.5 จัดให้มีนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็ นลายลักษณ์
อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว รวมทัง้ มีการทบทวนนโยบาย
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และการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกลา่ วเป็ น
ประจ�ำอยา่ งนอ้ ยปี ละ 1 ครัง้
2.6 สง่ เสริมใหจ้ ดั ท�ำจรรยาบรรณ
ธุ ร กิ จ เป็ น ลายลั ก ษณ์อั ก ษร เพื่ อ ให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
เขา้ ใจถึงมาตรฐานดา้ นจริยธรรมทีบ่ ริษทั ฯ
ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตาม
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกลา่ ว
อยา่ งจริงจัง
2.7 พิจารณาเรื่องความขัดแยง้
ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การ
พิจารณาการท�ำรายการที่อาจมีความ
ขัดแยง้ ของผลประโยชน์ ควรมีแนวทาง
ทีช่ ดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชนข์ อง
บริษัทฯ และผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ นส�ำคัญ
โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มี
การปฏิบตั ติ ามขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอน
การด�ำเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชนใ์ ห้ถูกตอ้ งครบถ้วน
2.8 ก�ำกับดูแลให้มีการบริหาร
ความเสีย่ งทีม่ ีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการ
ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของ
การจัดการความเสีย่ งอยา่ งสม่�ำเสมอและ
ในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่ บวา่ ระดับความเสีย่ ง
มีการเปลีย่ นแปลง
2.9 จัดให้มีระบบการควบคุม
ด้านการด�ำเนินงาน ด้านรายงานทาง
การเงิน และดา้ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งจัดให้มี
บุคคลหรือหนว่ ยงานทีม่ ีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบัติหนา้ ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลา่ ว

และทบทวนระบบที่ส� ำ คั ญ อย่า งน้อ ย
ปี ละ 1 ครัง้
2.10 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้
ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
ไวใ้ นรายงานประจ�ำปี ของบริษัทฯ
2.11 จัดให้มแี นวทางการด�ำเนิน
การที่ชัดเจนเกี่ยวกับผูท้ ี่ประสงคจ์ ะแจ้ง
เบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง
website หรือรายงานตรงตอ่ บริษทั ฯ โดย
ช่องทางในการแจง้ เบาะแสอาจก�ำหนดให้
ผา่ นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ เพื่อให้มกี ารตรวจสอบขอ้ มูล
ตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
และรายงานตอ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
2.12 จัดให้มีกลไกก�ำกับดูแล
บริษัทยอ่ ย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่
ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล
ทีจ่ ะสง่ ไปเป็ นกรรมการในบริษทั ยอ่ ย เพื่อ
ควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ และการท�ำรายการตา่ ง ๆ ให้
ถูกตอ้ งตามกฎหมายและหลักเกณฑข์ อง
กฎหมายหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
2.13 เขา้ รว่ มประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุ้น เวน้ แต่
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการ
บริษทั ฯ ทีไ่ มส่ ามารถเขา้ รว่ มประชุมจะตอ้ ง
แจง้ ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้
กอ่ นการประชุม
2.14 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ น
ประจ�ำทุกปี
3. การจัดตัง้ คณะกรรมการชุดยอ่ ย
เฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ ที่
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานอยา่ ง
รอบคอบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอ่ ไปนี้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยแตง่ ตัง้ จากกรรมการอิสระ อยา่ งนอ้ ย
3 ทา่ น โดยอยา่ งนอ้ ย 1 ทา่ นตอ้ งมีความรู้
ดา้ นบัญชี/การเงิน และตอ้ งมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตามนิยามกรรมการอิสระที่ก�ำหนด
ส�ำหรับบริษทั ฯ โดยเฉพาะ เพื่อท�ำหนา้ ที่
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ระบบ
รายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก
และแตง่ ตัง้ ผูส้ อบบัญชี
3.2 คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี สรรหา และพิจารณาคา่ ตอบแทน
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่
ไมเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจ�ำนวนไมน่ อ้ ยกวา่ 3 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและ
ประธานของคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี สรรหา และพิจารณาคา่ ตอบแทน
ต้ อ งเป็ น กรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระ ทั้ง นี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมค่ วรเป็ น
รายงานประจ�ำปี 2558

กรรมการหรือประธานของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี สรรหา และพิจารณา
คา่ ตอบแทน
4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
และการไดร้ ับเอกสารขอ้ มูลตา่ งๆ
4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
จัดให้มีการก�ำหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ลว่ งหนา้ เป็ นรายปี
และใหเ้ ลขานุการบริษทั ฯ แจง้ ใหก้ รรมการ
แตล่ ะคนรับทราบก�ำหนดการดังกลา่ ว
4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ไดร้ บั ขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการ
ประชุมเป็ นการลว่ งหนา้ โดยเลขานุการ
บริษทั ฯ มีหนา้ ทีจ่ ดั ท�ำหนังสือเชิญประชุม
พรอ้ มระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุ ม ก่อ นการประชุ ม
ล่วงหนา้ อยา่ งนอ้ ย 5 วัน เพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดม้ ีเวลาศึกษาขอ้ มูล
อยา่ งเพียงพอกอ่ นเขา้ รว่ มประชุม เวน้ แต่
เป็ นการเรียกประชุมเร่งดว่ น
4.3 ประธานกรรมการ เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม
โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจา้ หนา้ ที่
บริหาร และกรรมการแตล่ ะทา่ นมีความเป็ น
อิสระทีจ่ ะเสนอเรื่องเขา้ สูว่ าระการประชุม
โดยก� ำ หนดให้เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ มี
หนา้ ทีร่ วบรวมการน�ำเสนอเรื่องเขา้ สูว่ าระ
การประชุมจากกรรมการแตล่ ะทา่ น
4.4 กรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ในแตล่ ะวาระการประชุม จะตอ้ งงดออกเสียง
หรืองดให้ความเห็นในวาระนัน้ ๆ ส�ำหรับ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
วาระใดทีก่ รรมการมีสว่ นไดเ้ สีย ประธาน
กรรมการจะขอความรว่ มมือให้กรรมการ
ปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการ
แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและเชิญ

กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกนอกห้อง
ประชุมในวาระนัน้ ๆ
4.5 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ฯ ท�ำหนา้ ที่
บันทึกการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันเวลา และตอ้ งมีความชัดเจนทัง้ ผลการ
ประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อใช้ในการอ้างอิง
5. คา่ ตอบแทนของคณะกรรมการ
และประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ และประธาน
เจา้ หนา้ ทีบ่ ริหารไมอ่ าจก�ำหนดคา่ ตอบแทน
ให้ตนเองไดเ้ นื่องจากเป็ นการขัดกันของ
ผลประโยชน์ การก�ำหนดคา่ ตอบแทน
จึง ต้อ งด�ำ เนิน การโดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่
ตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดและเสนอ
ใหก้ รรมการเห็นชอบ จากนัน้ จึงใหผ้ ถู้ อื หุน้
เห็นชอบตามผลงานทีค่ ณะกรรมการได้
ท�ำไวต้ อ่ ไป
5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาคา่ ตอบแทน มีหนา้ ที่
ให้ค�ำแนะน�ำแกค่ ณะกรรมการบริษัทฯ
เกีย่ วกับคา่ ตอบแทนของกรรมการฯ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในด้านการ
ก�ำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนอยา่ งเป็ นธรรม เหมาะสม
กับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงาน อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน มีโครงสร้าง/องค์ประกอบค่า
ตอบแทนทีม่ ีความชัดเจน โปร่งใส งา่ ย
ตอ่ การเขา้ ใจ
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
5.2 ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ พิ จ ารณา
หลักเกณฑ์และนโยบายการก�ำหนดค่า
ตอบแทนกรรมการในแตล่ ะต�ำแหนง่ ทุกปี
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้ งน�ำเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาโดยก�ำหนดเป็ นวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญประจ�ำปี ผถู้ อื หุ้น
5.3 คณะกรรมการบริษทั ฯ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะตอ้ งรายงานเกีย่ วกับ
คา่ ตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผล
ไวใ้ นรายงานประจ�ำปี และงบการเงินของ
บริษัทฯ
6. การประเมินผลของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และประธานเจา้ หนา้ ทีบ่ ริหาร
6.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง
เป็ น รายปี เพื่ อ ให้ ก รรมการร่ ว มกั น
พิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อปรับปรุง
แกไ้ ขต่อไปนี้ ทัง้ นี้ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ จะใช้
แนวทางตามการประเมินทีเ่ สนอแนะโดย
ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย และ
ด�ำเนินการปรับปรุงเพิม่ เติมเพื่อใหเ้ หมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6.2 คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้
มี ก ารประเมิ น ผลงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ จะท� ำ การประเมิ น ในแบบ
ประเมินผล และคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็ น
ผูแ้ จง้ ผลการประเมินตอ่ ประธานเจา้ หนา้ ที่
บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
7. แผนการสืบทอดต�ำแหนง่
7.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหนา้ ที่บริหาร
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และฝ่ายบริหารจัดท�ำแผนในการทดแทน
ต�ำแหนง่ งาน (Succession Plan) ในระดับ
บริหารและต�ำแหนง่ ในสายงานหลัก
7.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ก� ำ หนดให้ ป ระธานเจ้ า หน้า ที่บ ริ ห าร
รายงานเพื่อทราบเป็ นประจ�ำถึงแผนการ
พั ฒ นาและสื บ ทอดงาน เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน
ในกรณีทตี่ นไมส่ ามารถปฏิบตั หิ นา้ ทีไ่ ด้
7.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ด�ำเนินการเพื่อให้มัน่ ใจว่า มีระบบการ
คัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม
8. การพั ฒ นากรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
สง่ เสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี าร
ฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี
8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอยา่ งสม่�ำเสมอและต่อเนื่อง
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ
ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจง้ หลักสูตร
การฝึ กอบรมตา่ งๆ
9. หนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ
9.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตยส์ ุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็ นส�ำคัญ รวมทัง้ ต้องปฏิบัติ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ขอ้ บังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
9.2 จั ด การเรื่ อ งการประชุ ม
คณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุ้นให้

เป็ นไปตามกฎหมาย ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ
และขอ้ พึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practices)
9.3 บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทัง้ แจง้ มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใหผ้ บู้ ริหารทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
ทราบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติ
ดังกลา่ วผา่ นประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร
9.4 จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร
ดังตอ่ ไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะ
กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจ�ำปี ของบริษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
9.5 เก็ บ รั ก ษารายงานการมี
ส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
9.6 ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยขอ้ มูล
และรายงานสารสนเทศในสว่ นทีร่ บั ผิดชอบ
ตอ่ หนว่ ยงานก�ำกับดูแลตามระเบียบและ
ขอ้ ก�ำหนดของหนว่ ยงานทางการ
9.7 ติดตอ่ และสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้
ทัว่ ไปใหไ้ ดร้ บั ทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของผูถ้ อื หุน้
และขา่ วสารของบริษัทฯ
9.8 ใหค้ ำ� แนะน�ำและขอ้ มูลตา่ ง ๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ข้อ กฎหมาย ระเบี ย บและ
ขอ้ บังคับตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการตอ้ งทราบ
และปฏิบตั ิ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอยา่ งถูกตอ้ งและสม่�ำเสมอ
9.9 ดูแลกิจกรรมตา่ ง ๆ ของคณะ
กรรมการ เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหนา้ ที่
ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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